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   صفحات ٥ من أصل٢صفحة رقم  

  رسالة آولوسي
  المقدمة

 وما آان بولس هو الذي أنشأ آنيسة .آانت آولوسي مدینة في آسية الصغرى، تقع شرقي مدینة أفسس
 هذه الرسالة بعدما سمع أن فيها أناًسا آولوسي، لكنه وجد نفسه في منطقة شعر بواجب نحوها، فكتب إليها

ینشرون آراء غریبة، خالصتها أن السبـيل إلى معرفة اهللا والخالص التام هو في عبادة المالئكة والتقشف في 
   .الطعام والشراب ومراعاة بعض السنن اليهودیة آالختان واألعياد والسبوت وما إلى ذلك

المبادئ المسيحية الصحيحة، فيقول إن یسوع المسيح قادر على یلخص بولس في رسالته هذه اآلراء في ضوء 
   . فبه خلق اهللا العالم، وبه صالح العالم، وبغيره ال خالص للعالم.منح الخالص وإن تلك اآلراء والشعائر تبعد عنه

 مضمون الرسالة
 ) 8-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 19: 2 إلى 9: 1 (.عظمة المسيح وما قام به لخالص الناس. 2
 ) 6: 4 إلى 02: 2 (. الحياة الجدیدة في المسيح.3
 ) 18-7: 4 (.خاتمة. 4
  

  تحية
  ١الفصل 

ِمْن بوُلَس َرسوِل الَمسيِح َیسوَع ِبَمشيَئِة اِهللا وِمْن ١
إلى الِقدِّیسيَن الذیَن في آولوسِّي، 2 ¸َأخينا تيُموثاُوَس

 النِّعَمُة والسَّالُم عَليُكُم. اإلخَوِة الُمؤِمنيَن في الَمسيِح
  . ِمَن اِهللا أبـينا

  صالة شكر
َنحَمُد اَهللا أبا َربِّنا َیسوَع الَمسيِح، ُآلَّما َصلَّينا ِمْن 3

على ما َبَلَغنا ِمْن إیماِنُكم بالَمسيِح َیسوَع 4أجِلُكم، 
اِء ِمْن أجِل الرَّج5وَمحبَّتُكم ِلَجميِع اإلخَوِة الِقدِّیسيَن 

الذي هيَّأُه اُهللا لُكم في السَّماواِت، وهَو الرَّجاُء الذي 
التي 6َسِمعُتم ِبه في آالِم الَحقِّ، أْي في الِبشاَرِة 

وَصَلْت إَليُكم آما وَصَلْت إلى العاَلِم ُآلِّه، فأَخَذْت 
ُتثِمُر وَتنَتِشُر فيِه َآما ُتثِمُر وَتنَتِشُر َبينُكم ُمنُذ َسِمعُتم 

وهذا َتَعلَّمُتموُه 7.  اِهللا وَعَرفُتموها َحقَّ الَمعِرَفِةِبنعَمِة
ِمْن أَبْفراَس، َرفيِقنا الَحبـيِب في الَعَمِل ِهللا والخاِدِم 

وهَو الذي أخَبَرنا ِبما أنُتم 8. األميِن ِللَمسيِح ِعنَدُآم
  . عَليِه ِمْن َمحبٍَّة في الرُّوِح

  المسيح الفادي
لذِلَك ُنَصلِّي ُآلَّ حين من أجِلُكم، ُمنُذ َسِمْعنا ذِلَك 9

َعنُكم، وَنسأُل اَهللا أْن َیمَألُآم ِبَمعِرَفِة َمشيَئِتِه 
حتى َتسُلكوا في 10وِبالِحكَمِة والَفهِم الُروِحـيِّ، 

َحياِتُكم آما َیِحقُّ ِللرَّبِّ وُیرضيِه ُآلَّ الرِّضا وُتثِمروا 
ُمَتَقوِّیَن 11وَتنموا في َمعِرَفِة اِهللا، ُآلَّ َعَمل صاِلـٍح 

ِبكلِّ ما في ُقدَرِتِه الَمجيَدِة ِمْن ُقوٍَّة لَتَتحمَّلوا فِرحيَن 
شاِآریَن اآلَب 12ُآلَّ شيٍء ِبَثباٍت تاٍم وَصبٍر َجميل، 

ألنَُّه َجعَلُكم أهًال ألْن ُتقاِسموا الِقدِّیسيَن ميراَثُهم في 
الذي َنجَّانا ِمْن ُسلطاِن الظَّالم فهَو 13. َملكوِت النُّوِر

فكاَن َلنا ِبه 14بِنِه الَحبـيِب،  وَنَقَلنا إلى َملكوِت ا
  . الِفداُء، أي ُغفراُن الَخطایا

  هَو ُصوَرُة اِهللا الذي ال ُیرى15

  . وِبْكُر الَخالِئِق ُآلِّها
  ِبه َخَلَق اُهللا ُآلَّ شيٍء16

  في السَّماواِت وفي األرِض
  : ال ُیرىما ُیرى وما 

  . أأصحاَب َعرش آانوا أْم ِسياَدٍة أْم ِرئاَسٍة أْم ُسلطان
  . ِبه وَله َخَلَق اُهللا ُآلَّ شيٍء

  آاَن َقبَل ُآلِّ شيٍء17
  . وفيِه َیتكوَُّن ُآلُّ شيٍء

  هَو رأُس الَجَسِد، أي رْأُس الَكنيَسِة،18
  وهَو الَبدُء وِبكُر َمْن قاَم ِمْن َبيِن األمواِت

  َله األوَِّلـيَُّة في ُآلِّ شيٍء،ِلتكوَن 
  ألنَّ اَهللا شاَء أْن َیِحلَّ فيِه الملُء ُآلُُّه19
  وأْن ُیصاِلـَح ِبه ُآلَّ شيٍء20

  في األرِض آما في السَّماواِت،
  . فِبَدِمِه على الصَّليِب ُحقَِّق السَّالُم

وفيما َمضى ُآنُتم ُغَرباَء َعِن اِهللا وأْعداًء َله 21
وأمَّا اآلَن فصاَلَحُكم 22وأعماِلُكُم السِّيَئِة، ِبأفكاِرُآم 

في َجَسِد الَمسيِح الَبَشِريِّ، حيَن أسَلَمُه إلى الموِت 
ِلـيجَعَلُكم في َحضَرِتِه ِقدِّیسيَن ِبال َعيٍب وال َلوٍم، 

على أْن َتثُبـتوا في اإلیماِن راِسخيَن َغيَر 23
الِبشاَرِة التي ُمتَزعِزعيَن وال ُمَتَحوِّليَن َعْن َرجاِء 

َسِمعُتم ِبها وَبَلَغْت ُآلَّ َخليَقٍة َتحَت السَّماِء، وِصرُت 
  . أنا بوُلَس خاِدًما َلها

  جهاد بولس
وأنا اآلَن أفَرُح باآلالِم التي ُأعانيها ألجِلُكم، 24

فُأآِمُل في َجَسدي ما َنَقَص ِمْن آالِم الَمسيِح في 
التي ِصرُت خاِدًما 25 الذي هَو الَكنيَسُة َسبـيِل َجَسِدِه

لها ِبَتدبـيٍر ِمَن اِهللا ألجِلكم، فأجَعُل َآِلَمَة اِهللا َمعروَفًة 
وِهـَي السِّرُّ الذي َآَتَمُه اُهللا َطواَل 26َتماَم الَمعِرَفِة، 

الذیَن أراَد 27الدُّهوِر واألجياِل وآَشَفُه اآلَن ِلِقدِّیسيِه 
عِرفوا َآْم آاَن هذا السِّرُّ َغِنـّيا وَمجيًدا اُهللا لُهم أْن َی

ِعنَد َغيِر الَيهوِد، أي أنَّ الَمسيَح فيُكم وهَو َرجاُء 
ِبه ُننادي وُنبشُِّر جميَع النـاِس وُنَعلُِّمُهم 28. الَمجِد

.  في الَمسيِح¸ِبُكلِّ ِحكَمٍة ِلَنجَعَل ُآلَّ إنسان آاِمًال 
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ِبَفضِل ُقدَرِتِه التي وألجِل هذا أتَعُب وُأجاِهُد 29
  . َتعَمُل ِفـيَّ ِبقوٍَّة

  ٢الفصل 
وُأِحبُّ أْن َتعِرفوا َآْم أنا ُأجاِهُد ِمْن أجِلُكم وِمْن أجِل ١

الذیَن ُهم في الوِدِآيََّة وِمْن أجِل ساِئِر الذیَن ما رَأوا 
ِلَتَتقوَّى ُقلوُبُهم وَتشتدَّ َرواِبُط الَمحبَِّة َبيَنُهم، 2وجهي، 
 لُهم ُآلُّ الِغنى النـاِتـِج َعِن الَفهِم التـامِّ الذي ِبه فيكوَن

فهَو الذي َتكُمُن فيِه 3ُیدِرآوَن ِسرَّ اِهللا، أي الَمسيَح، 
  . جميُع ُآنوِز الِحكَمِة والَمعرَفِة

فمَع 5. أقوُل هذا ِلَئالَّ َیخَدَعُكم أحٌد بالَكالِم الَمعسوِل4
َمعُكم بالرُّوِح، أفَرُح أنِّي غاِئّب َعنُكم ِبجَسدي، فأنا 

  . ِبما أرى فيُكم ِمْن ِنظاٍم وَثباٍت في اِإلیماِن بالَمسيِح

  الحياة الجدیدة في المسيح
سُلكوا في الرَّبِّ َیسوَع الَمسيِح آما َقِبْلُتموُه،  فا6
 ُمتأصِّليَن راِسخيَن فيِه، ثاِبتيَن في اإلیماِن الذي7

  . َتَعلَّمُتموُه، شاِآریَن ُآلَّ الشُّكِر
نَتِبهوا ِلَئالَّ َیسُلَب أحٌد ُعقوَلُكم بالَكالِم الَفْلَسِفـيِّ  وا8

والُغروِر الباِطِل القاِئِم على َتقاليِد الَبَشِر وِقوى 
ففي الَمسيِح َیِحلُّ 9. الكوِن األوَِّلـيَِّة، ال على الَمسيِح

وفيِه َتبُلغوَن 10ُه ُحلوًال َجَسِدّیا، ِمْلُء األلوِهيَِّة ُآلُّ
  . هَو رْأُس ُآلِّ ِرئاَسٍة روحاِنـيٍَّة وُسلَطٍة. الَكماَل

وفي الَمسيِح آاَن ِختاُنُكم ِختاًنا، ال باألیدي، َبْل 11
. ِبَنزِع ِجسِم الَخطایا الَبَشِريِّ، وهذا هَو ِختاُن الَمسيِح

 ُدِفنُتم مَعُه وُقمُتم فأنُتم ِعنَدما َتَعمَّدُتم في الَمسيِح12
مَعُه أیًضا، ألنَّكم آَمنُتم ِبُقدَرِة اِهللا الذي أقاَمُه ِمْن َبيِن 

ُآنُتم أمواًتا ِبخطایاُآم وبَكوِنُكم َغيَر 13. األمواِت
َمختونيَن في الَجَسِد، فأحياُآُم اُهللا مَع الَمسيِح وصَفَح 

َلينا وَمحا الصَّكَّ الذي ع14. لنا َعْن جميِع َخطایانا
ِللفراِئِض وآاَن في َغيِر صاِلِحنا، وأزاَلُه ُمَسمًِّرا إّیاُه 

وخَلَع أصحاَب الرِّئاَسِة والسُّلَطِة 15على الصَّليِب، 
  . وَجَعَلُهم ِعبَرًة، وقاَدُهم أسرى في َموِآِبه الظـاِفِر

ال َیحُكْم عَليُكم أَحٌد في الَمأآوِل والَمشروِب أو 16
فما هِذِه ُآلُّها إالَّ 17ِة والسُّبوِت، في األعياِد واألِهلَّ

. ِظلُّ اُألموِر الُمسَتقَبَلِة، أمَّا الَحقيَقُة َفهَي في الَمسيِح
وال َیسُلْبُكم أحٌد َجزاَءُآم ِبما َیدعو إَليِه ِمَن 18

التَّواُضِع وِعباَدِة المالِئَكِة وما َیرى ِمْن ُرًؤى، 
َغيَر 19 الَبَشِريِّ الباِطِل، ُمنَتِفًخا ِمَن الِكبریاِء ِبَتفكيِرِه

ُمتَمسِّك بالّرْأِس ، وهَو الذي ِمنُه یَتَقوَّى الَجَسُد ُآلُُّه 
  . وَیَتماَسُك باألوصاِل والَمفاِصِل ِلـَينمَو آما ُیریُد اُهللا

  الموت والحياة مع المسيح
لَّصُتم ِمْن ِقوى فإْن ُآنُتم ُمتُّم مَع الَمسيِح وتَخ20

الَكوِن األوَِّلـيَِّة، فكيَف َتعيشوَن آأنَُّكم َتنَتموَن إلى هذا 
ال «21: العاَلِم؟ ِلماذا َتخَضعوَن ِلِمثِل هِذِه الَفرائِض

وِهـَي ُآلُّها 22، »َتلَمْس، ال َتُذْق هذا، ال ُتمِسْك ذاَك
ُم أشياُء َتزوُل باالسِتعماِل؟ نَعْم، ِهَي أحكاٌم وَتعالي

لها َظواِهُر الِحكَمِة ِلما فيها ِمْن ِعباَدٍة 23بَشِریٌَّة، 
خاصٍَّة وَتواُضٍع وَقهٍر ِللَجَسِد، ولِكْن ال ِقـيَمَة لها في 

  . َضبِط أهواِء الَجَسِد

  السلوك المسيحي
  ٣الفصل 

لتي سَعوا إلى اُألموِر ا وإْن ُآنُتم ُقمُتم مَع الَمسيِح، فا١
. في السَّماِء َحيُث الَمسيُح جاِلّس َعْن َیميِن اِهللا

هتّموا باُألموِر التي في السَّماِء، ال باُألموِر التي  ا2
ألنَُّكم ُمتُّم وَحياُتُكم ُمسَتِتَرٌة مَع 3في األرِض، 
فَمتى َظَهَر الَمسيُح الذي هَو 4. الَمسيِح في اِهللا

  . ُه في َمجِدِهَحياُتُكم، َتظَهروَن أنُتم أیًضا مَع
أميتوا، إًذا، ما هَو أرِضيٌّ فيُكم آالزِّنى والِفسِق 5

والَهوى والشَّهَوِة الرَّدیَئِة والفجوِر، فهَو ِعباَدُة 
وِتلَك ُأموٌر َتجِلُب غَضَب اِهللا على أبناِء 6األوثاِن، 
آذِلَك آاَنت حاُلُكم فيما َمضى حيَن ُآنُتم 7. الَمعصيِة

  . َتعيشوَن فيها
مَّا اآلَن فَتَخلَّصوا ِمْن ُآلِّ ما فيِه َغَضّب وَنقَمٌة أ8

وال 9ال َتــَتلفَّظوا ِبالَكالِم الَبذيِء، . وُخبّث وَشتيَمٌة
یكِذْب َبعُضُكم على َبعض، ألنَُّكم َخَلعُتُم اإلنساَن 

وَلِبسُتُم اإلنساَن الَجدیَد الذي 10الَقدیَم وُآلَّ أعماِلِه، 
فال َیبقى 11. َفِة على ُصوَرِة خاِلِقِهیَتَجدَُّد في الَمعِر

ُهناَك َیهوِديٌّ أو َغيُر َیهوِديٍّ، وال َمختوٌن أو َغيُر 
َمختون، وال أعَجِمـيٌّ أو َبرَبِريٌّ، وال َعبٌد أو ُحرٌّ، 

  . َبِل الَمسيُح الذي هَو ُآلُّ شيٍء وفي ُآلِّ شيٍء
لَبُسوا  بَُّهم، اختاَرُهُم اُهللا فَقدََّسُهم وأَح وأنُتم الذیَن ا12

َعواِطَف الَحناِن والّرْأَفِة والتَّواُضِع والَوداَعِة 
حَتِملوا َبعُضُكم َبعًضا، وْلُيساِمـْح  ا13. والصَّبِر

. َبعُضُكم َبعًضا إذا آاَنت َألَحٍد َشكوى ِمَن اآلَخِر
لَبُسوا  وا14. فكما ساَمَحُكُم الرَّبُّ، ساِمحوا أنُتم أیًضا

وْلَيمِلْك 15. ِه الَمحبََّة، فِهَي ِرباُط الَكماِلَفوَق هذا ُآلِّ
في ُقلوِبُكم سالُم الَمسيِح، فإَليِه َدعاُآُم اُهللا ِلَتصيروا 

  . آونوا شاِآریَن. َجَسًدا واحًدا
ِلَتِحلَّ في ُقلوِبُكم َآِلَمُة الَمسيِح ِبُكلِّ ِغناها ِلُتَعلِّموا 16

َرتِّلوا الَمزاميَر . َمٍةوُتَنبِّهوا َبعُضُكم َبعًضا ِبُكلِّ ِحك
والتَّسابـيَح واألناشيَد الرُّوِحيََّة شاِآریَن اَهللا ِمْن 

  . أعماِق ُقلوِبُكم
سِم  وَمهما یُكْن لُكم ِمْن َقول أو ِفعل، فْليُكْن با17

  . الرَّبِّ َیسوَع، حاِمدیَن ِبه اَهللا اآلَب

  وصایا إجتماعية
خَضْعَن ألزواِجُكنَّ آما َیليُق في  لنِّساُء اأیَُّتها ا18

أیُّها الرِّجاُل، أِحبُّوا ِنساَءُآم وال تكونوا 19. الرَّبِّ
أیُّها الَبنوَن، أطيعوا واِلدیُكم في ُآلِّ 20. ُقساًة عَليِهنَّ

أیُّها اآلباُء، ال 21. شيٍء ألنَّ هذا ُیرضي الرَّبَّ
   .ُتغيظوا أبناَءُآم ِلَئالَّ َیيأسوا

أیُّها الَعبـيُد، أطيعوا في ُآلِّ َشيٍء ساَدتُكم في هِذِه 22
الدُّنيا، ال ِبخدَمِة الَعيِن آَمْن ُیرضي النـاَس، َبْل 

وَمهما َتعَملوا 23. ِبَنقاَوِة الَقلِب وَمخاَفِة الرَّبِّ
عَملوُه ِمْن ُآلِّ ُقلوِبُكم آأنَُّه ِللرَّبِّ ال ِللنـاِس،  فا

رَّبَّ َسُيكاِفُئُكم ِبميراِثِه، فأنُتم عاِلميَن أنَّ ال24
أمَّا الذي َیعَمُل الشَّرَّ 25. َتخِدموَن الرَّبَّ الَمسيَح

  . فَسَيناُل َجزاَء َعَمِلِه، وال ُمحاباة
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  ٤الفصل 
أیُّها الّساَدُة عاِملوا َعبـيَدُآم بالَعدِل والُمساواِة ١

  . ِءعاِلميَن أنَّ لُكم أنُتم أیًضا َسيًِّدا في السَّما

  توصيات
واِظبوا على الصَّالِة ُمَتَنبِّهيَن أْن تكونوا فيها ِمَن 2

دعوا َلنا أیًضا لَيفَتَح اُهللا لنا باَب  وا3. الشـاِآریَن
فِمْن أجِلِه أنا في . الكالِم حتى ُنَبشَِّر ِبسرِّ الَمسيِح

  . ُألعِلَنُه آما َیِجُب عَليَّ أْن أتَكلََّم4السِّجِن، 
آونوا ُحكماَء في ُمعاَمِلِة الذیَن في خاِرج الَكنيَسِة، 5

لَيُكْن آالُمُكم داِئًما 6. ُمغَتِنميَن الُفرَصَة الّساِنَحَة
َلطيًفا َمليًحا، فَتعِرفوا آيَف َیجُب أْن ُتجيبوا ُآلَّ 

  . إنسان

  تحّيات ختامّية
ها تيخيُكُس، أخي الَحبـيُب سُيخِبُرُآم َعْن أحوالي ُآل7ِّ

أرَسلُتُه 8. وُمعاِوني األميُن وَرفيقي في ِخدَمِة الرَّبِّ
إَليُكم ُخصوًصا لُيطِلَعُكم على أحواِلنا وُیعزَِّي 

وأرَسلُت مَعُه أوِنسيُمَس، أخانا األميَن 9ُقلوَبُكم، 
َفُهما ُیخِبراِنُكم ِبُكلِّ ما . الحبـيَب، وهَو واحٌد ِمنُكم

ُیَسلُِّم عَليُكم أِرْسَتْرُخُس َرفيقي في 10. ِعنَدناَیجري 
بُن عمِّ َبرنابا، وهَو الذي َطَلبُت  السِّجِن، وَمْرُقُس ا

وَیشوُع الَمْدُعوُّ 11ِمنُكم أْن ُتَرحِّبوا ِبه إذا جاَء إَليُكم، 
ُیْسُطُس، َفُهم وحَدُهم ِمَن الَيهوِد الذیَن َعِملوا َمعي 

  . ، فكانوا َعوًنا ليفي َسبـيِل َملكوِت اِهللا
ُیسلُِّم عَليُكم أَبْفراُس، وهَو أیًضا واحٌد ِمنكم وَعبٌد 12

ِللَمسيِح َیسوَع، ُیجاِهُد داِئًما َعنُكم في َصلواِتِه 
وأنا 13. ِلَتثُبـتوا في الَكماِل وُتتمُِّموا ُآلَّ ما ُیریُدُه اُهللا

ألجِلُكم وألجِل . أشَهُد َله ِبَأنَُّه َیتَعُب آثيًرا في الَعَمِل
وُیَسلُِّم عَليُكم 14. الذیَن في الُوِدآيََّة وهيراُبوِلـيَس
  . لوقا الطَّبـيُب الَحبـيُب ودیماُس

َسلِّموا على اإلخَوِة الذیَن في الُوِدآيََّة وعلى ِنْمفا 15
وَبعَد ِقراَءِة هِذِه 16. والكنيَسِة التي َتجَتِمـُع في َبيِتها

أرِسلوها إلى َآنيَسِة الُوِدآيََّة الرِّساَلِة ِعنَدُآم، 
طُلبوا ِرساَلتي إلى الُوِدآيََّة ِلَتقرأوها أنُتم  ِلَتقَرأها، وا

إحَرْص على أْن ُتــَتمِّم «: قولوا ألرِخبَُّس17. أیًضا
  . »الِخدَمَة التي َقِبلَتها في الرَّبِّ

. ُأذآروا ُقيودي. هذا السَّالُم ِبَخطِّ َیدي أنا بوُلَس18
  . ُكْن ِنعَمُة اِهللا َمعُكموْلَت
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  ٣.............................الموت والحياة مع المسيح

  ت
  ٢......................................................تحية
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  ج
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